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Gratistidning

Urval av veckans 
annonser...

Årets Julbord

Boka på 0251-10980, 
dalgatan118@hotmail.com 
eller via Facebook

449 kr
Barn 8-12 år 175 kr 
1-7 år 15 kr/år

Vårt klassiska julbord 
med lokala delikatesser och vilt!

Stort dessert- och godisbord!
Torsdagar 
5:e och 12:e dec.
18:00-22:00
Lördagar 
7:e och 14:e dec.
18:00-22:00

Söndagar
8:e och 15:e dec.
13:00-16:00

Varmt välkomna!

För grupper om minst 25 
personer tar vi emot på 
andra tider och datum. 

fullb
okat

Extra sittning 
Lördag 14/12 kl 14.00

Kör säkert i vinter 
med däck från
michelin

Nr 1 på bromsning på is, 
nytt och efter 1 000 mil(1)

Nr 1 på väghållning på is(1)

Komfort och Trygg 
körning(1)

Hastighetsindex: T, H
Profil: 65 till 35
Fälgdiameter: 15” till 20”

(1) Jämförelse gjord mot likvärdiga konkurrenter. Mer information om testerna finns på Michelins hemsida www.michelin.se.

Det här däcket omfattas inte av däcketiketten.

Testvinnare
- 2018, 2019

Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

Heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

Tel 0251-10800    

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Nu fylls butiken 
med nyheter 
från Ariens!

Var beredd när snön kommer...

Den 20/11 mellan kl 18-20 
är alla kunder varmt Välkomna  

på en  kväll med massor av inspirerande shopping!

För att ni riktigt ska få känna 
på stämningen släcker vi 
ner takbelysningen och låter 
julbelysningen lysa upp.

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17
Lördag  9-13

info@byggv.se
0251-597330

Stämningsfull kväll

Vi bjuder på glögg 
och pepparkaka.

Starring:  
Johan Berglund  

& hans tomtar på loftet
 

Musiken står Valliants för;  
– Gustav, Jonas & Kalle  

är laddade

Fredag   29/11   Lördag      30/11  
Fredag      6/12  Lördag      7/12  
Fredag   13/12   
Insläpp till restaurangen kl. 19.00  
Pris: 590:-/person, Bokningen är bindade
För bokning ring: 0251-105 00 

Varmt välkomna till Hotell Älvdalen!

KLASSISKT JULBORD 
MED SHOWEN  
”En gubbe från  
Pepparkakeland” 
–  En överjäst blandning  

av musik, humor och ymse!

ICA Olssons ungdOmsfOnd är till för att stärka 
och utveckla positiva ungdomsmiljöer i Älvdalen.
Stipendiet utdelas till ungdomar, ledare och föreningar i 
Älvdalens socken som utmärkt sig och vill utvecklas inom 
Kultur, Idrott och God Samhällsinsats i idéell verksamhet. 
Pengar till Ungdomsfonden kommer från försäljning av 
plastkassar på ICA Olssons.

Utdelning sker 19/12  kl 18.00 i samband med Julbiofest 
på Älvdalens Bio.

Ansökningar skickas till:

ICA Olssons Ungdomsfond
Box 36, 796 21 Älvdalen

senast den 3 december

sök stipendium 
i ICA Olssons 

ungdomsfond!

Öppet alla dagar

8-21

Kompetens ¥ Engagemang ¥ Passion 

Vi hjŠlper dig hela vŠgen 
Massage ¥ Rehabšvningar ¥ TrŠning 

Workshop FOTEN 
VŠgen till en stark, ršrlig & smŠrtfri fot 

Fotens anatomi & funktion 
Teori & švningar - Þka & funderingar 

måndag 25 november 
18:00 - 20:00, Lokalen, €lvdalen 

Investering 300 kr 

KONTAKT/ANMÄLAN 
info@sportkullan.se 

072-522 80 04 
Lokalen, €lvdalen



2 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Älvdalen

Med reservation för eventuella ändringar.

Vi har en sida på 
Facebook med 
information om 
kyrkans verksamheter. 
Välkomna att söka på 
Älvdalens församling.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40  Öppet: Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

åsen

18.30  Samtalsgrupp i Brittgården.

Måndag 18 november

9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården. 

11.00  Andakt i Tallbacken. 
Andreas Nerelius,  Mait Thoäng

14.00-16.00  Må Bra Kören 
i Brittgården.

Onsdag 20 november

Torsdag 14 november

Älvdalen

11.00-13.00  Åsens kyrkliga 
arbetskrets i Knutstugan.   

Diakonicenters Textilavdelning   Tel: 0251-431 65   Måndag 10.00-18.00,  Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

11.00  Gudsjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius,  Svenerik Blomberg.

10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.          
13.00-15.00 Missionskretsen   
i Brittgården.
15.15-16.45  Måndagskul 
i Brittgården, övervåningen.

Domsöndagen

söndag 24 november

10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
13.00  Kyrkliga arbetskretsen 
i Brittgården.
15.15-16.45  Måndagskul 
i Brittgården, övervåningen. 

Måndag 25 november

Söndag före domsöndag 
söndag 17 november

Torsdag  21 november
9.00-12.00  Öppna förskolan i 
Brittgården, övervåningen.

                  Ledare:  
Diakonicenters textilavdelning: 
Annika Hedlund
Barn och ungdom:  Carina Wallin 
och Linda Axelsson
Må bra kören:  Linda Axelsson
Husmor:  Lena Backlund
Kyrkans syföreningar:  Lena Schröder
Samtalsgrupp:  Inga Persson

Tisdag 19 november

13.00-15.00  Café Mötesplats 
Älvdalen i Brittgården.  

lördag 23 november

Onsdag 13 november
14.00-16.00  Må Bra Kören 
i Brittgården.

nOrnÄs

Tisdag 19 november

12.00  Musikcafé med KGB 
i Nornäs bygdegård.   /se annons/
Arr: Träffpunkten och Älvdalens församling. 

Torsdag  14 november

11.00  Mässa i kyrkan.
Lars Häggberg,  Mait Thoäng

Onsdag 27 november
14.00-16.00  Må Bra Kören 
i Brittgården.

12.00  Musikcafé med Mari Larsson i 
Brunnsbergs bystuga.   /se annons/
Arr: Träffpunkten och Älvdalens församling. 

Torsdag  28 november

Ett varmt tack till alla som deltog 
i Gudstjänst och skördeauktion

den 13 oktober i Åsen 
som inbringade 3030:- Pengarna 

har skickats till Världens barn.

Åsens kyrkliga arbetskrets.
Tack till alla som bidrog till det fina 

resultatet i Älvdalens kyrka 
på skördeauktionen 13 oktober.

Det skänktes 3625:- till ACT- Svenska 
kyrkans internationella arbete.

Ett stort varmt TACK!
Till alla givmilda Älvdalsbor 

som skänker tyger, garner och 
annat till vår verksamhet

på Diakonicenter.
Ni är fantastiska!

Annika
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Evy & Lena

Besök också gärna                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16
Lunchservering i Salem torsdagar från 11.30

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1, BG 125-9332. Tel. 0251-41281

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Onsdag 13/11  kl 13–15 Kulturkaffe med Vernissage för konstutställningen ”ÅterVunnet”
           utställningen pågår 13-22 november kl 12-15 varje dag. 
Lördag  16/11   kl 10–16 scout. 
söndag  17/11  kl 11.00  gudstjänst i globala veckan. servering. utställning.
Onsdag  20/11 kl 13–15 Dorkas med församlingens skördeauktion. gåvor mottages tacksamt.
söndag  24/11  kl 11.00  gudstjänst med nattvardsfirande. Pege andersson.
Onsdag 27/11  kl 13–15 Öppen dörr med Kulturkaffe.

Den här kalla årstiden och 
bilar. Det rimmar illa om 
man säger så. speciellt den 
här övergången, från höst 
med regn, regn, regn till 
minus tio grader över en 
natt. Då kan det bli en sån 
här morgon. eller vänta, 
dagen ”D” börjar redan 
på kvällen, när man nöjt 
sätter i motor-/kupevär-
mare på timer. inställt för 
att kicka igång och värma 
upp vrålåket ”just in time” 
tills det är dags att stuva 
in tre ystra tonåringar på 
höstlov, samt plocka upp 
en sällskapsdam, tillika 
systeryster, efter vägen. 
Morgonen därpå kommer 
man ut, glad i hågen, bara 
för att se att kupevärmaren 
visst stannat lite för tidigt. 
Det har endast tinat av en 
liten tittglugg längst ner på 
mitten på framrutan. Ja,ja, 
det är väl bara att skrapa lite  
tänker man och låser upp 
bilen, och - får inte upp dör-
ren på förarsidan. tydligen 
har den frusit fast på något 
vis. nåja, lyckas få upp den, 
från insidan. Frid och fröjd, 
tar skrapan och ska stänga 
dörren. som nu inte går 
att stänga..! Överväger en 
millisekund att skrika rakt 
ut och ställa in hela höst-
lovstrippen, men, lösnings-
orienterad och positiv som 
man är så letas det fram 
ett spännband. in i bilen, 
spännbandet runt handta-
get på dörren på förarsidan 

och runt dito på dörren på 
passagerarsätet. Med ena 
tonåringen som personligt 
stöd i framsätet drar vi så 
iväg på vår roadtrip. Bara 
för att upptäcka att något 
bilbälte bak är lite glappt (?) 
i alla fall så larmar det med 
jämna mellanrum som att 
någon inte har bältet på sig, 
fast samtliga är helt korrekt 
fastspända. efter några mil 
lyckas vi i alla fall att stänga 
dörren. efter ett par mil 
till stannar vi och stuvar in 
sällskapsdamen och får vid 
samma tillfälle lite ser-
vice på bilen med låsspray 
i dörren samt en titt under 
huven. Huven går sedan 
nästan inte att stänga men 
till sist kommer vi iväg. alla 
dörrar stängda, det tutar 
och larmar lite då och då 
från den som inte har bältet 
på sig fast den har det, och 
en mystisk varningssymbol 
har dykt upp på instru-
mentpanelen. Men vad gör 
väl det. solen skiner och 
humöret är på topp! Vi kom 
lyckligt både dit och hem, 
men det kan vara ett tips till 
alla bilburna att pyssla om 
åkdonen lite inför vintern. 
smörj och spraya lite här 
och där. Känner ni er osäkra 
så finns det ju tack och lov 
fackfolk till det mesta. snart 
är det sommar igen.. 

Ha de!

Älvdalens kommun

Välkommen till invigning  
av nya Älvdalsskolan med efterföljande öppet hus.

Fredag 29 november kl. 14.00
Skolans innergård, Dalgatan 86 i Älvdalen

bjuder in till

Älvdalens kommun
0251-313 00
kommun@alvdalen.se

Invigning och öppet hus

Program och information
alvdalen.se/invigningen

Invigningen förrättas av H.K.H. Prinsessan Sofia. 
Medverkar gör även Landshövding Ylva Thörn,

Kommunalråd Kjell Tenn, musikskolan med flera. 
Skolan och biblioteket håller öppet till kl. 18.00.
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AnnonsKullan delas ut av PostNord till 
hushåll i Älvdalen, Särna, Idre, Sälen, 
Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora samt 
till företag i Älvdalen. 
Finns även att läsa på olika näringsställen. 
Senaste numret på  www.annonskullan.se 
Utgivaren fritar sig från ansvar för skada eller 
olägenhet som kan drabba annonsör pga skrift- 
och tryckfel, försening i produktion eller utgivning. 
Vid utebliven tidning, hör av er till:  070-2538457 
eller evylena@telia.com

AnnonsKullan
Ansvarig utgivare: evy Johansen
Tryck: stuart Print
Distributör: Postnord

   Säljes
Välkomna på vinterns pimpeltävlingar! 
Tycker du pimpelfiske är kul?

Datum och tid hittar ni på: 
alvdalenssportfiskeklubb.bloggo.nu
eller Älvdalens sFK på Facebook

i Brittgården
Onsdag 4 dec. kl. 16.00
Tre Björnar står för maten.

Pris medlemmar 215:- 
icke medlemmar 265:- 

Anmälan och betalning senast 
torsdag 28/11

insättes på Bg 5462-1701
Kom ihåg avsändare! 

anmälan till:
   Britt-Marie: 070-3671753
   erik: 070-6744378

  inbjuder till 

 JULBORD

Älvdalen

Underhållning, lotterier.
Alla varmt välkomna 

till en trevlig eftermiddag!
styrelsen

RESERVDELSBiL 
Subaru Forester -01, säljes 
för 2000:-
( Saknas: vä.framdörr, 
strålkastare och generator)                                                       
Tel:  0703122310

Den 20/11 mellan kl 18-20 
är alla kunder varmt Välkomna  

på en  kväll med massor av inspirerande shopping!

För att ni riktigt ska få känna 
på stämningen släcker vi 
ner takbelysningen och låter 
julbelysningen lysa upp.

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17
Lördag  9-13

info@byggv.se
0251-597330

Stämningsfull kväll

Vi bjuder på glögg 
och pepparkaka.

nya Älvdalens Bildelar aB

Nya öppeTTider
Mån-fre 8.00-18.00

lör 10.00-14.00
sön sTÄnGT

Välkomna!

Utan huv har du inget skydd 
mot regn & snö.
Vi har rostfria & öppningsbara 
skorstenshuvar från 2500 kr 
inkl. montering.

Tel: 073-9799580

SkorSTeNShuv
Vittrar din skorsten sönder?

HUSHÅLLSAPPARAT, 
Electro Helios. 
Alla tillbehör- köttkvarn, 
passersats, mixer.
HUSHÅLLSVÅG, Nils Johan.
FRySSKÅP. Litet m. 4 lådor.
Tel. 073-0210225
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Kör säkert i vinter 
med däck från
michelin

Nr 1 på bromsning på is, 
nytt och efter 1 000 mil(1)

Nr 1 på väghållning på is(1)

Komfort och Trygg 
körning(1)

Hastighetsindex: T, H
Profil: 65 till 35
Fälgdiameter: 15” till 20”

(1) Jämförelse gjord mot likvärdiga konkurrenter. Mer information om testerna finns på Michelins hemsida www.michelin.se.

Det här däcket omfattas inte av däcketiketten.

Testvinnare
- 2018, 2019

Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

Heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

Tel 0251-10800    

ICa Olssons unGdOMsFOnd är till för att stärka 
och utveckla positiva ungdomsmiljöer i Älvdalen.
Stipendiet utdelas till ungdomar, ledare och föreningar i 
Älvdalens socken som utmärkt sig och vill utvecklas inom 
Kultur, idrott och God Samhällsinsats i idéell verksamhet. 
Pengar till Ungdomsfonden kommer från försäljning av 
plastkassar på iCA Olssons.

Utdelning sker 19/12  kl 18.00 i samband med Julbiofest 
på Älvdalens Bio.

ansökningar skickas till:

iCA Olssons Ungdomsfond
Box 36, 796 21 Älvdalen

senast den 3 december

sök stipendium 
i ICa Olssons 

ungdomsfond!

Öppet alla dagar

8-21

Influensavaccination
Vårdcentral Älvdalen

Om du är över 65 år, har någon kronisk 
sjukdom eller är gravid är det extra viktigt att 
du vaccinerar dig. Tillhör du någon riskgrupp 
är vaccinationen kostnadsfri.

Vårdcentral Älvdalen
19/11: kl. 14.45-16.00 
25/11: kl. 14.45-16.00 
26/11: kl. 14.45-16.00 
29/11: kl. 14.45-16.00 
2/12:   kl. 14.45-16.00

Tidsbokning krävs. 
Telefon: 0251 - 49 86 02

Läs mer på 1177.se/influensa

nästa nummer 
inför 1:a advent och julskyltning 

delas ut 27 november
Manusstopp fredag 22/11

AnnonsKullan
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Tomt & skogsfastighet i Älvdalen
En mindre skogsfastighet, Älvdalen Loka 1:36, utbjudes till försäljning 
mot anbud. Fastighetens totala areal är ca 2,1 ha varav ca 1,6 ha är 
produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 279 m3sk. 
På fastigheten och tomten står byggnader där bostadshusbyggnaden är 
ett rivningsobjekt. Fastigheten ingår i Loka JVO som är registrerad inom 
Älvdalens Östra Älgskötselområde. Fastigheten äger andelar i Älvdalens 
Besparingsskog som för närvarande ger bidrag till bl.a. skogsvårdsåtgär-
der samt möjlighet till hög- och småviltsjakt på Älvdalens Besparings-
skog. Älvdalens socken ligger inom omarronderingsområde i glesbygd. 

Information och anbudshandlingar tillhandahålles av 
BN Skogskonsult AB. 
Telefon: 073-087 02 42 E-post: benny@bnskogskonsult.se

anbud märkt ”Loka 1:36” ska vara säljarens kontaktombud, 
BN Skogskonsult AB, Skolvägen 6 Rot, 796 90 Älvdalen 
eller e-post benny@bnskogskonsult.se, 
tillhanda senast 2019-12-02 kl. 13.00 
Fri prövningsrätt förbehålls.
säljare: Anne Norstedt m.fl.

Såg & kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Nu fylls butiken 
med nyheter 
från Ariens!

Var beredd när snön kommer...
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Nästa nummer av 
AnnonsKullan

27/11
manusstopp fredag 22/11

evylena@telia.com
0251-43131

www.annonskullan.se

Årets Julbord

Boka på 0251-10980, 
dalgatan118@hotmail.com 
eller via Facebook

449 kr
Barn 8-12 år 175 kr 
1-7 år 15 kr/år

Vårt klassiska julbord 
med lokala delikatesser och vilt!

Stort dessert- och godisbord!
Torsdagar 
5:e och 12:e dec.
18:00-22:00
Lördagar 
7:e och 14:e dec.
18:00-22:00

Söndagar
8:e och 15:e dec.
13:00-16:00

Varmt välkomna!

För grupper om minst 25 
personer tar vi emot på 
andra tider och datum. 

fuLLbokaT

Extra sittning 
Lördag 14/12 kl 14.00

DPartylite D Julloppissaker D Leksaker D Hantverk 
D Lokalproducerad honung, korv, tunnbröd, bondsmör, kavelgris 
och mycket mer gott, ätbart och fint  som hör advent och julen till.
D Fikabuffé i bagarstugan med sprakande brasa.
Paketlotteri D Häst & vagn 
DTinygaraget är öppet med massor av loppissaker.

Varmt välkomna till Jäll-loppisen!
Nallgården
Risbergsvägen 7
Loka, Älvdalen
Skyltat från RV70 Följ oss gärna på Facebook - Lokas Jäll Loppis

Julmarknad på Jäll-loppisen 22-24 nov. 
Fredag 22/11 kl. 15-20 Kvällsöppet med mys runt lägerelden
Lördag -söndag 23-24/11 kl. 10-15

Träningstider:
FlICKOr:  Onsdagar kl. 17.00 och söndagar kl. 11.00
daMer:   söndagar kl. 12.00
Tränare är Lisa Jonasson och Björn Tegnér.
Har du frågor eller är nyfiken och vill prova på? 
Hör av dig till ing-Marie Bergman, lagledare, tel. 070-6705417
       Varmt välkommen!

Se hit alla hockeyintresserade tjejer!

Älvdalen Hockey satsar på flickhockey och erbjuder
trevlig gemenskap, rolig motion och ett härligt gäng.

dalarna vann första Tv-pucken för tjejer med Caitlyn Bammer 
från moderklubben Älvdalen, som en av målvakterna.

Kompetens ¥ Engagemang ¥ Passion 

Vi hjŠlper dig hela vŠgen 
Massage ¥ Rehabšvningar ¥ TrŠning 

Workshop FOTEN 
VŠgen till en stark, ršrlig & smŠrtfri fot 

Fotens anatomi & funktion 
Teori & švningar - Þka & funderingar 

måndag 25 november 
18:00 - 20:00, Lokalen, €lvdalen 

Investering 300 kr 

KONTAKT/ANMÄLAN 
info@sportkullan.se 

072-522 80 04 
Lokalen, €lvdalen

Marschaller längs Dalgatan.
Butikerna har öppet 15-19 med fina erbjudanden. 
EPA- och A-traktorutställning. 
Tomten m.m. m.m.
Se mer i nästa nr av AnnonsKullan

         Välkomna!

             Älvdalens Köpmangata

Julskyltning i Älvdalen 
söndag 1 december
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Starring:  
Johan Berglund  

& hans tomtar på loftet
 

Musiken står Valliants för;  
– Gustav, Jonas & Kalle  

är laddade

Fredag   29/11   Lördag      30/11  
Fredag      6/12  Lördag      7/12  
Fredag   13/12   
Insläpp till restaurangen kl. 19.00  
Pris: 590:-/person, Bokningen är bindade
För bokning ring: 0251-105 00 

Varmt välkomna till Hotell Älvdalen!

KLASSISKT JULBORD 
MED SHOWEN  
”En gubbe från  
Pepparkakeland” 
–  En överjäst blandning  

av musik, humor och ymse!


